
 

 

 

COMPETÊNCIAS  

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE FERNANDÓPOLIS 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Exercem a gerência dos serviços administrativos e técnicos do Ambulatório, das 

operações financeiras e comerciais. Estabelecem diretrizes financeiras e 

administrativas, analisam o contexto organizacional da unidade. Planejam, 

coordenam e avaliam as ações de saúde dentro da unidade, atuando com a 

equipe, oferecendo suporte administrativo e técnico em todas as áreas da 

empresa, seja de recursos humanos, administrativa, finanças ou logística. 

Gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e serviços 

terceirizados de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os 

recursos e as atividades da unidade, com o objetivo de minimizar o impacto 

financeiro e seus riscos. Acompanham execução orçamentária, controlam 

receitas, contas a pagar, conciliação de pagamentos e depósitos bancários. 

Liberam crédito, controlam custos e contas contábeis. Acompanham elaboração 

de contratos e indicadores de desempenho, negociam parcelamento de débitos. 

Liberam verba para despesas da unidade. Conduzem processos de implantação 

de normas de qualidade, aperfeiçoam fluxo de trabalho, delegam competências 

por níveis de responsabilidade. Validam processos administrativos e 

documentos. Acompanham a solução de não-conformidades apontadas pela 

auditoria interna e externa. Verificam idoneidade de clientes, fornecedores. 

Asseguram cumprimentos de normas internas e externas. Definem metas do 

setor ou da unidade, estabelecem estratégias, critérios de seleção de parceiros, 

indicadores de desempenho e plano de contingência. Providenciam meios para 

que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas, 

procedimentos técnicos e de acordo com o contrato de gestão. Definem 

processos operacionais, traçam plano orçamentário, elaboram estudos de 

viabilidade financeira, participam da elaboração de normas, diretrizes e 

procedimentos, planejam implantação de normas de qualidade, participam de 

projetos específicos e analisam relatórios gerenciais. Valoram e realizam plano 

de prevenção de perdas. Identificam necessidade de novas funções dentro da 

unidade, determinam perfil de funcionários da área, criam canais de 

comunicação entre chefia e funcionários. Oferecem condições materiais e 

humanas para o exercício do trabalho dentro da unidade. Participam do processo 

de contratação de funcionários, distribuição de tarefas, gerenciam assiduidade e 

pontualidade, avaliam desempenho de funcionários, decidem sobre 

desligamento de funcionários. Selecionam, avaliam e contratam parceiros, 

prestadores de serviços e fornecedores, aprovam requisição e autorizam a 

compra de materiais e serviços. Identificam necessidades do usuário, 

inspecionam as condições de atendimento, orientam e soluciona os problemas 



 

 

 

dos mesmos. Participam da definição de políticas da empresa, divulgam código 

de ética da empresa, metas e objetivos para usuários e funcionários. Interagem 

com demais áreas da empresa e com empresas e instituições. Conduzem 

reuniões e apresentações, participam de reuniões, atendem auditoria interna e 

externa, divulgam resultados da equipe. Organizam e elaboram planilhas, 

relatórios e gráficos para fim de prestação de contas interna e para os órgãos 

externos.  

 

GERENTE MÉDICO  

Planejam, coordenam, acompanham e avaliam ações e processos de 

assistências à saúde voltadas a área médica e não médica, como matriciamento, 

farmácia, psicologia e nutrição. Definem estratégias para unidade em busca de 

atingir as metas estabelecidas no contrato de gestão, gerenciam recursos 

humanos e coordenam interfaces com entidades sociais e profissionais. Definem 

instruções de serviços internos. Estabelecem normas técnicas de funcionamento 

da unidade assistencial e adequam o funcionamento às normas. Estabelecem 

protocolos de atendimento médico e critérios para otimização de atendimento, 

visando garantir um serviço de qualidade aos usuários. Monitoram cumprimento 

de normas técnicas, administrativas e legais. Implantam e coordenam programas 

ou projetos de saúde. Dimensionam necessidades de contratação de serviço 

médico terceirizado. Representam a instituição junto à sociedade civil e órgãos 

governamentais. Conduzem reuniões e apresentações, participam de reuniões, 

atendem auditoria interna e externa, divulgam resultados da equipe. Organizam 

e elaboram planilhas, relatórios e gráficos para fim de prestação de contas 

interna ou externa. Assessoram o superior hierárquico em assuntos técnicos, 

administrativos, e de planejamento. 

 

ENFERMEIRO  

Elaboram, orientam, supervisionam e organizam o plano de trabalho de serviço 

de enfermagem, fazendo cumprir o regimento, normas, rotinas e protocolos 

assistenciais, sendo elo entre a equipe de enfermagem e administração. 

Gerenciam assistência à saúde com base nos indicadores de qualidade, 

organizam os materiais necessários para realização de exames e procedimentos 

ambulatoriais. Adequam o funcionamento da unidade assistencial às normas e 

aos procedimentos padrões, organizam e acompanham o fluxo de atendimento 

aos usuários, estabelecem protocolos de atendimento visando garantir um 

serviço de qualidade aos mesmos. Analisam e dimensionam a demanda dos 

serviços, indicadores de saúde e capacidade operacional da instituição. Aplicam 

as normas legais referentes ao funcionamento da unidade assistencial e 

monitoram o seu cumprimento. Planejam e Operacionalizam ações e normas de 



 

 

 

autoridades higiênicas e sanitárias. Delegam funções, identificam necessidade 

de treinamento. Elaboram relatórios, planilhas e gráficos referente ao setor para 

auditorias internas e externas. Informam os indicadores à administração. 

Planejam, organizam e coordenam o setor de radiologia e do laboratório. 

Planejam ações de enfermagem, levantam necessidades e problemas, 

diagnosticam situação, estabelecem prioridades e avaliam resultados. 

Participam de comissões e dos trabalhos da equipe multidisciplinar.  

 

CONTADOR  

Acompanham e executam planejamentos de recebimentos e pagamentos. 

Legalizam empresas, elaboram contrato social/estatuto e notificam 

encerramento junto aos órgãos competentes. Administram os tributos da 

empresa, registrando atos e fatos contábeis, controlam o ativo permanente. 

Gerenciam custos, preparam obrigações acessórias, declarações acessórias ao 

fisco, órgãos competentes e contribuintes e administram o registro dos livros nos 

órgãos apropriados. Elaboram demonstrações contábeis, prestações de contas 

a todos os órgãos necessários. Elaboram relatórios, planilhas e gráficos 

referente ao setor para auditorias internas e externas. Atendem as visitas e 

solicitações de órgãos fiscalizadores. Analisam o faturamento das contas 

médicas e procedimentos que estão sendo realizados, verificando seu equilíbrio 

financeiro.  

 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO   

Gerenciam o setor de compras, efetuando contato com fornecedores, 

assegurando o cumprimento de prazos. Atuam com planejamento, gestão e 

controle de todos os processos de compras. Realizam o desenvolvimento e 

homologação de novos fornecedores de forma a obter melhores preços, 

condições de pagamento e prazos de entrega. Realizam a gestão do cadastro 

de fornecedores, e a resolução de conflitos. Criam e acompanham a 

programação de indicadores de desempenho do departamento de compras. 

Acompanham as grandes tendências no mercado de fornecimento, planejam e 

controlam as compras de materiais e equipamentos, de acordo com as políticas 

e necessidades da empresa, orientam e participam no desenvolvimento de 

novos fornecedores e das elaborações de forma a obter melhores preços, 

condições de pagamento e prazo de entrega. Supervisionam a elaboração e 

manutenção de cadastro de fornecedores, atuam com gestão de equipe, sendo 

responsável, pela análise e definição do mix de produto, margem e giro. Atuam 

com negociação de preços com os fornecedores, prazo de entrega e formas 

pagamento e gestão de estoque. Analisam e elaboram relatórios, de giro de 

produto para a tomada de ações especificas. Supervisionam o setor de 



 

 

 

almoxarifado, recepcionam e prestam serviço de apoio aos fornecedores seja 

atendimento telefônico ou presencial. Executam as rotinas financeiras da 

unidade, controlam as verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, 

emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo 

impostos. Coordenam serviços gerais de malotes, transporte, cartório, limpeza, 

terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações, administram 

bens patrimoniais e materiais de consumo, organizam documentos e 

correspondências, manter rotinas financeiras. Planejam ações referente ao setor 

financeiro, compras e almoxarifado, levantam necessidades e problemas, 

diagnosticam situação, estabelecem prioridades e avaliam resultados. 

Organizam e elaboram planilhas, relatórios e gráficos para fim de prestação de 

contas interna e para os órgãos externos.  

 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE ATENDIMENTO  

Elaboram, orientam, supervisionam e organizam o plano de trabalho do setor de 

atendimento. Gerenciam diretamente a equipe da recepção de consultas ou 

exames, portaria, conte comigo, serviço de arquivo médico e balcão de exames 

e laudos. Orientar e supervisionar quanto a ordem no atendimento dentro 

ambulatório, desde a porta de entrada do usuário, bem como, no atendimento e 

informações prestadas ao mesmo. Organizam e elaboram planilhas, relatórios e 

gráficos para fim de prestação de contas interna e para os órgãos externos. 

Assessoram o superior hierárquico em assuntos técnicos, administrativos, e de 

planejamento. Planejam ações e levantam necessidades e problemas do setor, 

diagnosticam situação, estabelecem prioridades e avaliam resultados. 

Supervisionam o setor da copa, como acompanhamento da manipulação dos até 

a limpeza, a higiene e a segurança do local de trabalho. Supervisionam a equipe 

de higienização e limpeza durante suas tarefas, e acompanham o recolhimento 

do resíduo comum e do resíduo infecto contaminante das dependências da 

unidade de saúde. Supervisionar a verificação dos itens básicos do veículo da 

unidade, desde manutenção e desempenho das atividades e normas da função 

do motorista. Acompanham os reparos de jardinagem nas dependências da 

unidade, mantendo a limpeza e conservação da área externa. 

 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 

Elaboram, orientam, supervisionam e organizam o plano de trabalho 

administrativo e de metas. Gerenciam diretamente a equipe de auxiliares 

administrativos do setor de agendas assistenciais, agendamento e faturamento, 

e as telefonistas do PABX. Coordenam e acompanham diariamente as metas da 

unidade, traçando estratégias para atingi-las. Supervisionam as demandas 

internas e externas dos usuários, seja via telefone referente as solicitações para 



 

 

 

cancelamento/reagendamento. Acompanham a fila de espera dos usuários. 

Elaboram planilhas, relatórios e gráficos para fins de prestação de contas interna 

e para os órgãos externos. Assessoram o superior hierárquico em assuntos 

técnicos, administrativos e de planejamento. Planejam ações e levantam 

necessidades e problemas, diagnosticam situação, estabelecem prioridades e 

avaliam resultados. Organizam e distribuem as demandas de agendas, inserem 

no sistema e controlam as agendas de consultas e exames, sejam internas ou 

externas. Supervisionam as inclusões dos procedimentos no sistema, até a 

geração de arquivo mensal de faturamento, e envio para os órgãos pertinentes. 

Acompanham a conferência diária dos relatórios de produção, até a emissão da 

folha de pagamento médica. 

 

 


